Odonatrix 4(1)
of M. caerulea explored by the species up
to 5 m from the water. Dry leaves of
Molinia, hanging into water and used for
the emergence were a passage between
these two microhabitats. However, the use
of such an untypical habitat is possible only
due to a specific combination of conditions,
such as the appropriate submarged vegetation
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(W. fluitans) and the occurrence of M.
caerulea under the canopy of trees protecting from excessive insolation and stronger
winds. As N. speciosa was not observed in
other seemingly similar places nearby for no
apparent reason, it seems that some of these
conditions have remained unrecognised.
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Nowe stanowiska lecichy ma³ej Orthetrum coerulescens
(FABRICIUS, 1798) w zachodniej Polsce (Odonata: Libellulidae)

New records of Keeled Skimmer Orthetrum coerulescens (FABRICIUS,
1798) from western Poland (Odonata: Libellulidae)
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Lecicha ma³a Orthetrum coerulescens
wystêpuje najliczniej na po³udniu Europy.
W rodkowej i pó³nocnej czêci kontynentu jest gatunkiem rzadkim, tworz¹cym lokalnie niewielkie populacje (D IJKSTRA
2006). Z obszaru Polski  pomimo coraz
wiêkszej iloci danych  jest niewiele nowych informacji o stanowiskach tego gatunku (kategoria DD na Czerwonej Licie
 BERNARD i in. 2002). Wiêkszoæ z nich
pochodzi z po³udniowej czêci kraju, pocz¹wszy od stanowisk po³o¿onych w czêci po³udniowo-zachodniej w Borach Dolnol¹skich (BORKOWSKI 1999), poprzez Górny l¹sk (D OLNÝ, MISZTA 2005; MISZTA,
D OLNÝ 2007) a¿ po Lubelszczyznê (BUCZYÑSKI , ZIÊBA 2003). Bardziej wysuniête
na pó³noc stanowiska podawane s¹ z centralnej Wielkopolski (URBAÑSKI 1957) oraz
z Pojezierza I³awskiego (BUCZYÑSKI 2003).

W zachodniej czêci kraju lecicha ma³a by³a
obserwowana jedynie na terenie by³ej kopalni odkrywkowej w £uku Mu¿akowa
(RYCH£A 2005) oraz w okolicach Cybinki
(£ABÊDZKI 2006).
Do obecnego stanu wiedzy do³¹czy³y kolejne dwa stanowiska O. coerulescens w zachodniej Polsce:
1. £¹ka nieopodal rowu ze stagnuj¹c¹
wod¹. Stanowisko le¿y ok. 0,5 km na E od
wsi Wicina (UTM: WT03). Materia³:
14.7.2007, 2, leg. et det. A. Rych³a.
2. Jezioro G³êbokie, ok. 2,5 km na SE
od Proszowa (UTM: VT83). Materia³:
14.7.2007, 1, leg. et det. A. Rych³a.
Siedliska, w których obserwowano osobniki lecichy ma³ej, ró¿ni¹ siê od siebie w znacznym stopniu. Pierwsze z nich znajduje siê
w terenie otwartym, dawniej rolniczym,
obecnie nieu¿ytkowanym. Jest to kilkanacie

20

Odonatrix 4(1)

hektarów ³¹k otoczonych lasem mieszanym,
które od d³u¿szego czasu nie by³y koszone.
Stanowisko to jest dobrze nas³onecznione
i gêsto poroniête wysokimi trawami. Nieopodal biegn¹cy ciek ma maksymalnie 50
cm szerokoci i otoczony jest szpalerem
drzew i zaroli. Woda o lekko ¿elazawym
kolorze raczej stagnuje ni¿ p³ynie. Rolinnoci wodnej nie zanotowano. Poluj¹ce samice obserwowano w miejscu dobrze nas³onecznionym i os³oniêtym od wiatru,
wród rolinnoci ³¹kowej. Drugie stanowisko znajduje siê nad jeziorem w otoczeniu boru sosnowego. Jezioro, w miejscu
gdzie znaleziono samca, posiada p³ytk¹
strefê z dobrze nagrzan¹ wod¹, lecz samo
stanowisko jest dosyæ mocno zacienione
drzewami. Wród rolinnoci dominuj¹ turzyce oraz oczeret, na których przesiadywa³ obserwowany osobnik. Samiec polowa³
na krótkim odcinku linii brzegowej zbiornika, po czym powraca³ w to samo miejsce.
Jezioro nie posiada ¿adnych dop³ywów
powierzchniowych, jednak w odleg³oci
oko³o 500800 m znajduje siê kilka rowów
oraz potoków, które mog¹ byæ potencjalnym miejscem rozwoju larw lecichy ma³ej.
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Summary
Orthetrum coerulescens is a rare dragonfly in Poland and the data of its distribution
is still insufficient (DD category in the Red
List of Poland). In 2007, adults of this species were observed at two sites in the Lubuskie district (western Poland). In a meadow
at a small ditch near Wicina (UTM: WT03)
two females were recorded. At Lake G³êbokie near Proszów (VT83) a single male was
observed.

